
 99-0011تحصیلی  سال اول در نیمسال 99اتاق عمل ورودی  تکنولوژی برنامه هفتگی دانشجویان

 می باشد  برگزاری دروس تئوری به صورت مجازی-

 می باشد. برگزاری دروس عملی بر اساس تاریخ اعالم حضور دانشجویان-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 01-01 01-01 01-01 01-01 8-01 ایام هفته

  بیوشیمی  زبان پیش دانشگاهی عملیتشریح  شنبه

  عملیتشریح  یکشنبه
اصول استریلیزاسیون و 

 ضدعفونی 

باکتریولوژی و انگل 

 شناسی عملی 
 

 روان شناسی عمومی  دوشنبه
قدمه ای بر تکنولوژی م

  اتاق عمل
  1اندیشه 

 نظریتشریح  سه شنبه
باکتریولوژی و انگل 

 نظری شناسی
  اصطالحات پزشکی  فیزیولوژی

 چهارشنبه
فن آوری اطالعات در 

 اتاق عمل
 زبان پیش دانشگاهی

باکتریولوژی و انگل 

 شناسی عملی
  1تربیت بدنی 

      پنج شنبه



 99-0011تحصیلی  سال اول در نیمسال 99اتاق عمل ورودی تکنولوژی  برنامه هفتگی دانشجویان

 

 01-01 01-01 01-01 01-01 8-01 ایام هفته

 شنبه

 

 بیهوشی عملی

 

  ENTتکنولوژی اتاق عمل 

فك وصورت  دهان ودندان 

 ومراقبتهای آن

داخلی و  های بیماری با آشنایی

 مراقبتهای آن
  

 یکشنبه
کارآموزی مهارت های 

  بالینی/رفتار در اتاق عمل

کارآموزی مهارت های 

  بالینی/رفتار در اتاق عمل

بیهوشی ومراقبت های آن 

 /بیهوشی عملی
 تحلیلی صدراسالمتاریخ  

 دوشنبه

کارآموزی مهارت های 

بالینی/رفتار در اتاق عمل 

 های بیماری با آشنایی/

 داخلی و مراقبتهای آن

کارآموزی مهارت های 

 بالینی/رفتار در اتاق عمل

تکنولوژی اتاق عمل چشم و 

  مراقبتهای آن
  زبان تخصصی

 سه شنبه

کارآموزی مهارت های 

 /عملرفتار در اتاق  /بالینی

آسیب شناسی و بافت 

 عملی  شناسی

کارآموزی مهارت های 

 /رفتار در اتاق عمل بالینی/

آسیب شناسی و بافت 

 عملی  شناسی

 آسیب شناسی و بافت شناسی

آسیب شناسی و بافت 

 شناسی عملی 

 

 

 چهارشنبه
کارآموزی مهارت های 

 بالینی/رفتار در اتاق عمل

کارآموزی مهارت های 

 اتاق عملبالینی/رفتار در 
داخلی و  های بیماری با آشنایی

 مراقبتهای آن

روش تحقیق در اتاق 

 عمل

 

 

      پنج شنبه

 می باشد. برگزاری دروس تئوری به صورت مجازی-

 می باشد. برگزاری کارآموزی ها و دروس عملی بر اساس تاریخ اعالم حضور دانشجویان-

اصول و فنون مهارتهای بالینی عملی از ترم قبل باقی تشریح عملی، اصول و فنون فرد اسکراب و سیار عملی و -

 مانده است.

  از ترم قبل باقی مانده است. CSRروز از کارآموزی  5-

 

 

 

 

 

 



 

 

 99-0011تحصیلی اول سال در نیمسال  99اتاق عمل ورودی  تکنولوژی برنامه هفتگی دانشجویان

 

 01-01 01-01 01-01 01-01 8-01 ایام هفته

 شنبه
تکنولوژی اتاق عمل مغز و  2و  1کارآموزی تکنیك  2و  1کارآموزی تکنیك 

 اعصاب و مراقبت های آن

مدیریت در اتاق 

 عمل
 

  فارسی ادبیات  بهداشت روان در اتاق عمل 2و  1کارآموزی تکنیك  2و  1کارآموزی تکنیك  یکشنبه

 دوشنبه
اصول مراقبت در اتاق  2و  1کارآموزی تکنیك  2و  1کارآموزی تکنیك 

 بهبودی
  فارسی ادبیات 

 سه شنبه
/ 2و  1کارآموزی تکنیك 

کارآموزی روش های احیای 

 قلبی ریوی

/ 2و  1کارآموزی تکنیك 

کارآموزی روش های احیای 

 قلبی ریوی

تکنولوژی اتاق عمل 

 ارتوپدی و مراقبت های آن
تفسیر موضوعی 

 نهج البالغه
 

 چهارشنبه
/ 2و  1کارآموزی تکنیك 

کارآموزی روش های احیای 

 قلبی ریوی

/ 2و  1کارآموزی تکنیك 

کارآموزی روش های احیای 

 قلبی ریوی

تکنولوژی اتاق عمل در 

اورژانس،تروما و بحران ها و 

 حوادث غیرمترقبه

  

      پنج شنبه

 

 می باشد. مجازی برگزاری دروس تئوری به صورت-

 می باشد. برگزاری کارآموزی ها و دروس عملی بر اساس تاریخ اعالم حضور دانشجویان-

 باقی مانده است. از ترم قبل روش های احیای قلبی و ریوی و اصول مراقبتهای ویژهامتحان عملی درس -

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 99-0011در نیمسال  اول سالتحصیلی  99اتاق عمل ورودی  تکنولوژی برنامه هفتگی دانشجویان

 

 01-01 01-01 01-01 01-01 8-01 ایام هفته

    کارآموزی در عرصه کارآموزی در عرصه شنبه

    کارآموزی در عرصه کارآموزی در عرصه یکشنبه

    کارآموزی در عرصه کارآموزی در عرصه دوشنبه

    کارآموزی در عرصه کارآموزی در عرصه سه شنبه

    کارآموزی در عرصه کارآموزی در عرصه چهارشنبه

      پنج شنبه

 روز از کارآموزی ترم قبل در عرصه گنجانده شود. 01نفر از دانشجویان به مدت  9تعداد -


